
Tiranë më 05. 05. 2018

E SHTUNË:      5 maj 2018
09:00 - 09:30   Regjistrimi
09:45 - 10:00   Fjala e mirëseardhjes
10:00 - 10:25   “Eksperiencat klinike afatgjata me Restaurimet Definitive të Dhëmbëve të Koloruar në   
                                   Rehabilitimet Komplekse”
   Prof. Daniel Edelhoff – Germany (Pjesa e  I)  
10.25 - 10.30  Pyetje - Diskutime
10.30 - 10.55     ”Të dhënat statistikore të arkivuara mbi eksperiencat klinike në Restaurimet  Definitive“.
10.55 - 11.00    Pyetje - Diskutime
   Prof. Daniel Edelhoff – Germany

11:00 - 11:30    Coffee Break

11:30 - 11:55  ”Eksplorimi i kufijve - Konceptet innovative të trajtimit me materiale të reja restauruese dhe 
   teknologji dixhitale”
   Prof. Daniel Edelhoff – Germany (Pjesa e II)
11:55 - 12:00     Pyetje - Diskutime
12:00 - 12:25     “Përvojat klinike me të gjitha qeramikat dhe materialet CAD / CAM polimerë të përdorura për  
   rehabilitimin e rasteve komplekse”
   Prof. Daniel Edelhoff – Germany (Pjesa e II)
12:25 - 12:30     Pyetje - Diskutime
12:30 - 12:55  “Terapi e udhëzuar për trajtimin e biofilmit - një qasje e re në profilaksi”
   Prof. Ioannis Formousis - Greece
12:55 - 13:00   Pyetje - Diskutime
13:00  - 13:25   “Çfarë është kontrolli i cilësisë dhe rikujtimi i pacienteve për kontrollet periodike?  Rëndësia e 
   ndërtimit të raportit konfidencial dhe të besueshëm me pacientet”.
   Prof. Ioannis Formousis – Greece

13:25 - 13:30   Pyetje - Diskutime

13:30 - 14.30  Pushimi i drekës (bussines lunch i inkluduar në tarifën e pjesëmarrjes)

14:30 - 14:55  “Cementimi i restaurimeve fikse prosthodontike  - këshilla, truke dhe sfida”
   Prof. Marko Jakovac - Croatia
14:55 - 15:00  Pyetje - Diskutime
15:00 - 15.25   “Bazuar në një rast kompleks, do të tregojmë se si të aplikojme teknikat digitale brenda kuadrit  
   të një koncepti trajtimi afatgjatë”
   Prof. Marko Jakovac - Croatia
15:25 - 15:30  Pyetje - Diskutime
15:30 - 15:55    “Restaurimet adhesive në regjionin posterior - koncepti dhe përdorimi i bio-emulimit”
   Dr. Gianfranco Politano - Italy
15:55 - 16:00  Pyetje - Diskutime
16:00 - 16:25   “Qasja restauruese, ku trajtimi është i lidhur ngushtë me ndërtimin, dhe anatominë funksionale”
   Dr. Gianfranco Politano - Italy
16:25 - 16:30  Pyetje - Diskutime
16:30 - 16:55    “Prezantimi i konceptit OT BRIDGE në restaurimet fikse të mbështetura mbi implante”
   Prof.  Giuliano Malaguti - Italy
16:55 - 17:00  Pyetje - Diskutime
17:00 - 17:25  “Prezantimi i mundësive për planifikimin e trajtimit me overdenture kur kufizimet hapësinore  
   vertikale janë te konsiderueshme”
   Prof.  Giuliano Malaguti - Italy
17:25 - 17:30  Pyetje - Diskutime

   Mbyllje e programit

PROGRAMI I KONFERENCES  “KOMPETENCE në ESTETIKË”



Regjistrimi dhe tarifat

Regjistrim i hershëm10,000 lekë deri në datën 20 prill
Regjistrim direkt në Hotel Rogner në konferencë13,000 lekë
Regjistrim për asistentet, studentët stomatologë ose laborantë dentarë 5,000 lekë
Studentët duhet të paraqesin kartën e studentit në momentin e regjistrimit.

Menyrat e regjistrimit

Pagesë bankare : Tirana Bank. 
Swift Code TIRBALTR
Emri i klientit. Dorina Mele
Nr. Llogarie.  0100 -158230 - 002
IBAN AL26206110040000100158230002

Në pagesën e pjesëmarrjes përfshihet.

Programi i eventit Kompetencë në Estetikë, Coffee break bufe, Drekë biznesi.
10: 30 - 11:30 Workshop i kompanisë EMS (Demonstrim i Prof. Ioannis Fourmousis)
Terapi e udhëzuar e Biofilm duke përdorur Piezon dhe teknologjinë Airflow.
Zhvillohet në sallën Vienna në Hotel Rogner paralel me Konferencën.

Për të gjithë pjesemarrësit në event do të aplikohen oferta speciale për produktet IvoclarVivadent , EMS dhe Rhein 83.
Për çdo informacion të mëtejshëm ju lutemi na kontaktoni në numrin Cel.: 0692093544 ose email: emele@icc-al.org

Tirane më 05.05.2018.

Tirane më 05 maj 2018

PROGRAMI I KONFERENCES “KOMPETENCE në ESTETIKË”

KOMPETENCË në 
ESTETIKË

& partnersCash - Në zyrat e Dorina Mele Co. Shpk
Rruga Prokop Myzeqari Nr.8 ,Tiranë
Tel. 042259425, Cel. 0694093547

Cash - Hotel Rogner në Dt. 05. 05. 2018
Informacion të plotë me CV e lektorëve dhe abstraktet për çdo 
leksion do të gjeni në linkun
http://dorinamele.com/index.php/sq/konferenca

Konferenca e  1-rë “Kompetence në Estetikë” në Tiranë - organizuar nga Ivoclar Vivadent , EMS , Rhein 83 dhe dealeri shqiptar Dorina Mele Co. Shpk
Ne 5 maj 2018, lektore ekspertë te zgjedhur me shume kujdes të  do të ndajnë me ju qasjen e tyre, eksperiencen dhe te rejat me 
innovative rreth produkteve te perdorura ne klinikën dhe laboratorin dentar.

Përfitimet janë të qarta: do t'ju lejojë të merrni informacionin e dorës së parë dhe depërtimin në procedurat e suksesshme të 
trajtimit që mund të aplikohen lehtë në rutinën e çdo klinike dhe laboratori dentar.   
Çfarë është më e vlefshme se këshillat praktike të marra nga folësit e shquar gjatë një bisede personale ?

Zhytuni në atmosferën unike të ketij eventi dhe përfitoni nga eksperienca e gjerë e ekspertëve të njohur.  
Konferenca e 1-rë  Kompetence ne Estetikë në Tiranë - rezervoni datën tani - ju mirëpresim .
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   Daniel Edelhoff C.D.T., Dr. Med. Dent., Ph.D.
   Profesor i asociuar
   Ludwig-Maximilians-Universiteti i Mynihut, Gjermani

Daniel Edelhoff është diplomuar si teknik dentar në shkollën e teknikeve dentarë në Düsseldorf. Ai u 
diplomua në Shkollën e Stomatologjisë në vitin 1991 dhe fitoi titullin Doktor i Stomatologjisë në Universitetin 
e Aachen në vitin 1994. 
Në periudhen 1999 – 2001 shërbeu si Profesor Vizitor në Qendrën e Kërkimeve Klinike Dentare të Oregon 
Health and Sciences University, Portland, Oregon. 
Daniel Edelhoff ka mbrojtur  doktoraturën e tij në qershor 2003 në Universitetin e Aachen, Gjermani dhe 
aktualisht është profesor i asociuar në Departamentin e Protetikes dhe Shkencave të Materialeve Dentare 
në Universitetin Ludwig-Maksimilian në Mynih. Daniel Edelhoff është specialist i Prostodontikes dhe anëtar i 
Shoqatës Gjermane të Prostodontikës Dentare dhe Shkencave të Materialeve (DGZPW) dhe marrës i një 
çmimi nga DGZPW (1998) dhe një granti ndërkombëtar kërkimor të Shoqërisë Shkencore Gjermane (1999). 
Ai është autor i shumë artikujve klinikë dhe hulumtues i deklaratës shkencore "Ndërtimi i dhëmbëve të 
trajtuar endodontikisht" të Shoqates Gjermane të Stomatologjisë dhe Mjekësisë Orale.

 Ioannis Fourmousis
 Asistent Profesor i Parodontologjisë
 Universiteti i Athinës, Greqi

1982 Diplomohet si Teknik Dentar në  Institutin Teknik të Athinës. 
1987 Diplomohet si mjek stomatolog në Universitetin e Athinës, 
1990 - 93 Ndjek programin  pasuniversitar në "Parodontologji, Implantologji dhe Prosthodontika Fikse" në 

 Gianfranco Politano, DDM, MSC

Gianfranco Politano ka lindur në vitin 1971 dhe është diplomuar si mjek stomatolog në Universitetin e 
Modenës në Itali.
Ai eshte anetar i bordit  themelues të grupit Bio-Emulation me Dr. P. Bazos dhe Dr. J.T. Guadix
Anëtar aktiv i S.I.D.O.C. : Shoqëria Italiane e Stomatologjisë Konservative
Anëtar aktiv i "klubit të studimit të gutaperkave me teknikën e shkrirjes".

Universitetin e Bernës, në Zvicër.
1993 Merr titullin "Dr. med. dent" nga i Universitetit të Bernës, Zvicër
1994 - 96 Punon si  Asistent Profesor në  Departamentin e Parodontologjisë, Implantologjisë dhe 
Prosthodontikës Fikse, në Universitetin e Bernës, Zvicër.
1994 - 2001 Punon si Instruktor Klinik në Departamentin e Parodontologjisë në Universitetin e Athinës.
1996 - 98 Visitor i asociuar i kërkimit shkencor, Departamenti i Parodontologjisë, Implantologjisë dhe 
Prosthodontikës Fikse, Universiteti i Bernës, Zvicër.
1998 Anëtar i zgjedhur i presidiumit të Grupit Diagnostik të IADR (Shoqata Ndërkombëtare e Kërkimit Dentar).
2001 - 2006  Pedagog i Parodontologjisë në Departamentin e Parodontologjisë në  Universitetin e Athinës.
2001 - 2004 Anëtar i bordit editorial të "Kërkimeve Klinike të Implanteve Orale".
2006 - 2011 Asistent Profesor i Parodontologjisë pranë Departamentit të Parodontologjisë, në Universitetin 
e Athinës.
2011 - sot Profesor i Parodontologjisë, Departamenti i Parodontologjisë pranë Universitetit të Athinës.
1994 - sot ushtron profesionin në kliniken private, "Përsosmëri dentare" në Athinë.  
Autor i 85 artikujve shkencorë, 27 prej të cilëve në revista ndërkombëtare. Ligjërues në më shumë se 500 
evente kombëtare dhe ndërkombëtare.

Ai është ftuar si pedagog nga universitete të të gjithë botës për të ligjëruar mbi teknikën e shtresezimit dhe 
studimet e tij rreth sjelljes optike të indeve të dhëmbëve natyrorë.
Gianfranco Politano ka  bashkëpunim aktiv në fushën e kërkimit shkencor me universitete të ndryshme për 
hulumtime rreth teknikave të restaurimit adhesiv dhe sjelljes biomekanike të dhëmbit.
Gianfranco Ploitano jeton dhe ushtron aktivitetin ne kliniken e tij në Romë.
Puna e tij kërkimore është përqendruar në stomatologjinë  restauruese adhesive dhe endodontike.
Ai është  ligjërues ndërkombëtar dhe ka publikuar disa artikuj rreth restaurimeve adhesive direkte dhe 
indirekte.
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    Assoc. Professor Marko Jakovac DMD, MSC, PhD (HR)

Profesori i asociuar Marko Jakovac, DMD, MSc, PhD, është diplomuar në Shkollën e Mjekësisë 
Stomatologjike në Zagreb, Kroaci, në vitin 1998.
Në vitin 2000,  mbron provimin shtetëror dhe merr licencën për të punuar si dentist i pavarur.
Në vitin 2002,  fillon specializimin në Prostodontike.
Pas marrjes së diplomës së magjistraturës në vitin 2003 dhe doktoraturës në vitin 2008, emerohet asistent  
në Departamentin e Prostodontikes në Shkollën e Mjekësisë Stomatologjike në Zagreb.
Që nga viti 2009, Marko Jakovac është profesor i asociuar dhe  pedagog i kursit në "Teknikat e Përgatitjes 
së Avancuar në Prostodontikën Fikse" në programin e mëtejshëm të edukimit në Shkollën e Stomatologjisë 
në Zagreb.
Në vitin 2010, ai  emërohet drejtor i kursit të studimeve pasuniversitare "Estetikë në Prostodontikën Fikse mbi 
Dhëmbët dhe Implantet".
Në vitin 2012, emerohet pedagog i kursit të studentëve universitare "Prosthodontica fikse pre-klinike dhe 
laboratorike".

 Gianfranco Politano, DDM, MSC

Gianfranco Politano ka lindur në vitin 1971 dhe është diplomuar si mjek stomatolog në Universitetin e 
Modenës në Itali.
Ai eshte anetar i bordit  themelues të grupit Bio-Emulation me Dr. P. Bazos dhe Dr. J.T. Guadix
Anëtar aktiv i S.I.D.O.C. : Shoqëria Italiane e Stomatologjisë Konservative
Anëtar aktiv i "klubit të studimit të gutaperkave me teknikën e shkrirjes".

 Dr. Giuliano Malaguti, DDS

I lindur në 9 tetor 1979, në Reggio Emilia (Itali), u diplomua në degën e stomatologjisë (DDS) me nota 
maksimale në Universitetin e Modenës dhe Reggio Emilës në vitin 2004. Që prej diplomimit te tij ka punuar 
në Klinikën Dentare në Universitetin e Modenës dhe Reggio Emilia, i drejtuar nga Prof. Ugo Consolo, në 
departamentin e Prosthodontics si kujdestar klinik i Prosthodontics Removable, dhe që nga 2005 ai është 
gjithashtu Tutor i Gnatologjisë në të njëjtin Universitet. Ndërmjet viteve 2007 dhe 2012 ai ka qenë Asistent i 
Kërkimeve në Universitetin e Modenës dhe Reggio Emilia. Që nga viti 2010 është profesor i rregullt i 
protetikes fikse dhe të implantologjise, dhe që nga viti 2013 është profesor i associuar i Protetikës së 
levizshme në Universitetin e Modenës dhe Reggio Emilia. Ai është autor i më shumë se 60 artikujve 
kombëtarë dhe ndërkombëtarë, dhe më shumë se 100 postera. Ai gjithashtu ka qenë kryetar në kongreset 
kombëtare dhe ndërkombëtare. Klinika private e tij ndodhet në Bagnolo in Piano (RE, Itali).

Ai është ftuar si pedagog nga universitete të të gjithë botës për të ligjëruar mbi teknikën e shtresezimit dhe 
studimet e tij rreth sjelljes optike të indeve të dhëmbëve natyrorë.
Gianfranco Politano ka  bashkëpunim aktiv në fushën e kërkimit shkencor me universitete të ndryshme për 
hulumtime rreth teknikave të restaurimit adhesiv dhe sjelljes biomekanike të dhëmbit.
Gianfranco Ploitano jeton dhe ushtron aktivitetin ne kliniken e tij në Romë.
Puna e tij kërkimore është përqendruar në stomatologjinë  restauruese adhesive dhe endodontike.
Ai është  ligjërues ndërkombëtar dhe ka publikuar disa artikuj rreth restaurimeve adhesive direkte dhe 
indirekte.

Në vitin 2013, eshte vleresuar me çmimin e Dekanit për pedagogun më të mirë në Shkollën e Mjekësisë 
Stomatologjike në Zagreb dhe që nga viti 2015, ai ka qenë drejtuesi i kursit të studimeve universitare 
"Mikroskopi në mjekësinë stomatologjike".
Që nga viti 2015,  është  profesor I asociuar në Departamentin e Prostodontikës Fikse.
Marko Jakovac është autor dhe bashkëautor i disa punimeve shkencore dhe ka marrë pjesë në mënyrë 
aktive në konferenca të shumta ndërkombëtare. Ai është ligjërues dhe instruktor i kurseve të trajnimit (KOL) 
në takimet ndërkombëtare për Ivoclar Vivadent, Sirona CAD-CAM dhe Carl Zeiss.
Ai është nënkryetar i Shoqatës Kroate të Stomatologjisë të Ndërhyrjeve Miniinvazive dhe anëtar i Shoqatës 
Kroate të Prostodontikës, Shoqatës Evropiane të Prostodontikës, Shoqatës Kroate të Implantologjisë 
Dentare, Shoqatës Mjekësore Kroate dhe Dhomës Dentare Kroate. Ushtron profesionin në klinikën dentare 
"Aesthetica" në Zagreb.


